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استخدام وسائل التعلیم اإللیكتروني

Dadang Firdaus

Abstrak

Pengajaran bahasa Arab merupakan sebuah bentuk
pengajaran klsaik yang masih berlangsung secara turun temurun
hingga saat ini. Di samping itu proses pembelajaran yang
diterapkan tentunya sangat bervariasi . Kurikulum yang
disediakan, metode yang diterapkan serta pendekatan dan teknik
yang dilaksanakan sudah banyak mengalami perubahan. Dengan
demikian tentunya diharapkan sebuah eskalasi dalam
penerapannya seiring perkembangan  zaman dan meningkatnya
kebutuhan terhadap penggunaan sarana yang modern, hal ini
seiring dengan tingkat pemanfaatan media atau sarana belajar
diseluruh cabang ilmu yang begitu pesat. Oleh karenanya diharap
pembelajaran bahasa Arab tentunya tidak kehilangan
keterlibatannya dalam model pembelajaran modern.

Penggunaan media pembelajaran berbasis elektronik
dewasa ini sangat digalakkan dalam pembelajaran bahasa Arab,
penggunaan media dalam sebuah pendekata ternyata member
pengaruh yang sangat besar dalam merangsang minat dan
perhatian siswa/mahasiswa, adapun media yang dimaksud
meliputi berbagai macam bentuk antara lain, media pembelajaran



2

berbasis internet,  media pembelajaran berbasis televisi, media
pembelajaran berbasis audio dan lain-lain, sehingga para
pembelajar tidak lagi merasakan bahasa Arab sebagai materi
“jadul”, melainkan sebuah materi yang unik menarik dan modern.

، تكنولوجیا المعلومات الیكترونيوسائل التعلیم، : الكلمة الرئیسیة 
.واالتصاالت

مقدمة

 ّ األدبیة في إحدى العبارات تمثّل روحا لھا، ال القیم الفنّیةإن
قیمة في عبارة ما على العبارات األخرى إذا كانت خالیة عن جمال 

وھي نظام من االصوات المنطوقة یستخدمھ .األدب ولطف المعنى
وقال . المجتمع والفردي  للتفاھم  والتعبیر عن مشاعرھم وأفكارھم

ت عبارة عن األلفاظ اللغا: "األسنوي في شرح مناھج األصول
غیر أنھا ألفاظ أصوات المسموعات كما رءآھا ". الموضوعة المعاني

صورة :"ابن الجني، فإنھا رمز غیر ملفوظ كما قال جمعة سید یوسف
فالعربیة كانت ". من صور التخاطب، سواء كانت لفظیة أو غیر لفظیة

ھي وھن إحدى اللغات السامیة المتجذرة في التاریخ اإلنساني، انشعبت 
وھي أكبر لغات المجموعة من . من أرومة واحدة نبتت فى أرض واحدة

.حیث عدد المتحدثین، وإحدى أكثر اللغات انتشارا في العالم
مجاالت العلم األسرع حركة في إن تكنولوجیا المعلومات من 

متالك كثیر االدون اممارستھأو ھمییمكن تعلو. والتكنولوجیا ھذه األیام
فیما یتعلق، على سبیل المثال، كاستخدام (بأرخص الثمن والنقودأمن

فإنھ أصبح أداة من أدوات . )تعلیمالتكنولوجیا المعلومات سیلة في 
، نشأ في ھذا العصر الحدیث المعلومات فعالیةلتبلیغ تصالیة اال

.ابتغاء العلم والمعلوماتمیسراألحوال المتعلمین في 
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 ّ أنجوانب متنوعة ینبغي على كلّ معلم العربیة تعلیم اللغة لإن
المادة مثال وأن یتفقھ في ،العربیةعند تعلیم متعلمي اللغةیوجھ احتمامھ 

نساه بعض كان یمؤكد مھم ذا أمر ، وھٰ إلى أذھان المتعلمینقبل إلقائھا 
ألقاه بمادة إذ فكریة بمصیبة تكأنھ أصاب. بمعلمنفسھ یقال ویلقب من 

ار صف.من قبلھا یقرأمالم المتعلمین سألھ أحد احینمجدیدة لم یعلمھا أو 
اإلرتداد بالمادة وال ینفع بھم والقصص مزح لملیئ باعملیة التعلیم 

یشعر المتعلم في ھذا التعلیم، حتى الیُحضر الرغبة وال یسأمھم السابقة
رالممتنع حقّ التعلیم  م، في نظریتھالعربیة مفكّري تعلیم اللغة كما صوّ
ّ الواقع  .األولويمر مستحقّ األلدي الفساد وجود ألن

ینبغي فللحصول على أقصى قدر من النتائج في عملیة التعلم
استعداد جمیع االطراف على أن یتم القیام بھ، بدءا من وجھود الل یتبذ

المواد التعلیمیة وأنیق وممتع، وینبغي أیضا النظر في اختیار 
احتیاجات واألحكام الواردة في المنھج الموضوعات التي تتناسب مع 

وینبغي تقدیم تخصیص . الخاص من أجل تجنب االرتباك في التدریس
بل . الوقت نسبیا، وفقا للمادة الھدف المراد تحقیقھ على النحو األمثل

أحیان كان األمل ال یحدث كالھدف المنشود، فإن الوقت المقدمة 
وظھر ھذا الواقع في . ثلللوصول إلى الھدف ال یعتمد التدریس األم

األعراض شھدت العدید من المدارس العربیة في . عدید من المدارس
اختیار موضوعات المحتوى المحلي، ولكن كانت ھناك شكاوى حول 
عدم تخصیص وقت المعلم الذي یطلق على الشخص المسؤول عن 

.التدریس والمناھج تكون أیضا عائقا في الحصول على النتائج المتوقعة

ّ من الطریقةا لمدخل أخص

إضافة إلى أھمیة العوامل فالطرق والمناھج المناسبة كان 
ومن ،میحد محددات التعلأعامال مھما جدا في عملیة التعلم، والنھج ھو 

وھي الطریقة السمعیة الشفویة الطریقة المشھورة في تعلیم اللغة العربیة 
رة والطریقة المحاضرة والطریقة القواعد والطریقة المباشِ

أو بجمع بین طریقتین ق أحد من ھذه الطرق أو ییمكن تطب.والترجمة
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ء وإنھا . الموادفي كل حصة عملوتست،أكثر في مادّة واحدة يّ قد حُ
.حيء لھمیستفیدون ما قد المعلمون و

، ومن الطریقةعن من حیث المبدأ مدخلویمكن أن یقال ال
وبھذا ، اھممنواألسلوب أخصّ من طریقةخصّ دخألكان المخالل ذلك 

في حین یطلق اصطالحات مختلفة م اللغة العربیة یتعلفي التعریف كان 
بالنظر إلى نشأ المعلم نفسھ نفسي أمر وھو . "دخلالم"و"الطریقة"علیھ

.الجوانب واألحوال المختلفة

أنواع المدخل

ل  ّ ّ المدخل أو قبل عملیة تعلیم اللغة العربیةفي خطة وأخصھاإن
وأنھ أصبح مبادئ التدریس الذي . مستخدمةیستخدم المعلم الطریقة أن 

تعمیق اھتمام الطالب وكذلك لتقدیم المواد مع أنماط للمدرس البدّ 
.معینة

وھناك ، في التعلیم أوالتدریس إلى أقسام متعددةوینقسم المدخل 
دخلالم) 1وھي :تدریسھمفي اتطبیقھینیلزم المعلممداخل التي أربعة 

االعالمعلى الوسائللقائمدخالالم) Humanistik( ،2(انساني 
)Media( ،3 (التحلیلي وغیر التحلیلیة دخلالم)Analitik( 4، و (

ولو المداخلوسیركّز الكالم في إحدى .)Komunikatif(االتصالیةدخلالم
 ّ والمدخل القائمة على الوسائل أي المدخل مترابطة كال منھا أن

.الوسائلي
إنھا ، ھدف التعلیمر ؤثّ تالتیحول وسائل التعلیم وھناك 

.بوسائل اإلیضاحوسائل التعلیمویعملیة الھذه إلیضاح ة محتاج
حین والمادةعلى حب االستطالع إلى الدروس الطالب تشجیع للك وكذ
إلدراك الطالب یلھاوتحسھولة عربیة ألن یكون اللغة ومع ذالك ، ھاإلقائ

أن تكون ، إما فكارھمفي أالنافعة عبر الوسائل اھووما سمعاھوظلحِ ما
ا الوسائل  ّ ھذ.یةالصورمن وسائل اإلعالمیة الصوتیة وإمّ ه ولو أن
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)المعلم، العلم والمتعلم(الثالثة رعناصكصر أساسیة بعنالوسائل لیست 
.تطبیقھاعند التعلیمیة محددة النجاحمن عوامل أنھا بل 

 ّ الذي دخلمم العربیة ھو الیاالعالم في تعلسائل واستخدام إن
في عملیة سیطرتھاوأكثر . في تطبیقھوسائلھذه الشدد على استخدام 

.م للطالبیتقدیم مجموعة متنوعة من وسائل االعالم التعلعلىم یتعلال
ُّ وھو وإنھ في تعریف لتحویل شيء مستخدمة في التعلیم والتعلم كل

االھتمام واالنتباه اإلرادة والرغبة والتي یمكن أن تولد المعلومات 
جھود التعلیم بالكفائة الطالب من یمكنحتى واالستعداد لتوجیھ العقل 

لك .والفعالیة ٰ وأن تطبیقھا كثیرة بأدوار مستفیدا لیكون الطالبوكذ
قدّمھ الذي نقل العلم ویقلون أكثر بنشاطة ون یتعلمفوتنفیذھا 

إال یعملون ال فویركز المعلم أكثر تركیزا بطریقة المحاضرة المعلم
حقیقة ن ألمالمعلمأمرھمن األنشطة التعلیمیة أمر في كلّ استماعا اتباعا 
الطالب نشاط الظروف تؤدي إلى وھي أن یجعل وھیئتھ وظیفة المعلم 

قویة في تعلیم اللغة العربیة، " اسالح"تشبھالحالة وھي.میالتعلفي 
تصبح ھاالعربیة جامدة وثابتة یراھا معظم الناس في تعلیموسوف 

عند غیر مھتمكون اللغة العربیة األجنبیة تسو.حیةمرونة و
فریدة من نوعھاوإدراكھا لسھولة مھتمةذجالطالب لغةانم

ت .الخاصة وبعبارة أخرى، یمكن النظر من عناصر السلبیة التي استقرّ
وسائل اإلعالم لالفضول وتدریسفي أذھن الطالب تحول 

.مثیرةیم العلمالت
التدریس، في قام بھا لمعلم اللغة العربیة كثیر من وسائل تعلیمو

:بنظر إلى قسمین األساسیین ھي ومن الوسائل العدیدة 
الوسائل الحسیة، وھي وسائل التعلیم الحسيّ المؤثرة إلى قدرة .1

أشكالھا وصورھانظرا إلى لفھم المادة كالمضائع إدراك العقل 
تتصف باعتبار ألفاظ مؤثرة الوسائل اللغویة، وھي  كلّ وسائل .2

.أوغیرھاا الحقیقة أو ضدھا أو ترادفھاصورھ

:ثالثة أقسامالوسائل إلى ظائفھا تنقسم من حیثوو

إلقاء المادّةفي وسائل التعلیم .1
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التدریبات والتمرینا والتجریبات التي وسائل التعلیم في .2
.داخل المدرسةالطالباستعملھا 

بخارج والتمرینات واألعمال العالمیة التعلیم وسائل .3
.المدرسة

:ھي تنقسم إلى خمسةفسائل بالنظر إلى عناصرھا، أما الو

)media media berbasis manusia(یة اإلنسانالتعلیموسائل .1
media(الطباعیةالتعلیموسائل .2 berbasis cetakan(
media berbasis(البصریةالتعلیموسائل .3 visual(
media berbasis audio(السمعیة والبصریةالتعلیموسائل .4

visual(
.)media berbasis komputer(یةالحاسوبالتعلیموسائل .5

استخدام وسائل التعلیم اإللیكتروني

فعالة في اھتمام الالتعلیموسائل يومن أشكال وسائل العدید ھ
م اللغة العربیة، وكذلك نوع وسائط التعلیم القائم على الطالب في تعلّ 

الوسائل السابقة وسائل تكنولوجیا و.  تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت
، أي وسائل اإلعالم السمعیة البصریة (ICT)المعلومات واالتصاالت

اإللكتروني ویقال ھذا التعلیم .وسائل اإلعالم التي تعتمد على الكمبیوتر
)E-learning(ھو مصطلح شامل یستخدم عادة لإلشارة إلى الكمبیوتر و

محسنة التعلم، على الرغم من أنھ غالبا ما تمتد لتشمل استخدام في 
التقنیات النقالة مثل أجھزة المساعد الرقمي الشخصي، ومشغالت 

MP3 . قد تشمل استخدام المواد التعلیمیة على شبكة اإلنترنت والوسائط
ل عام، والوسائط المتعددة األقراص المدمجة أو المواقع على الفائقة بشك

شبكة اإلنترنت، ولوحات المناقشات، والبرمجیات التعاونیة، والبرید 
اإللكتروني، بلوق، الویكي، وتقییم بمساعدة الكمبیوتر، والرسوم 
المتحركة التعلیمیة، والمحاكاة، واأللعاب، والتعلم وإدارة البرامج، 
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ت اإللكترونیة وأكثر من ذلك، ربما مع مزیج من أسالیب أنظمة التصوی
مختلفة تستخدم

ذوینبغي أن نھتمّ  ٰ :المدخل  أو الوسائل األمور اآلتیة بھ
معرفة مفاھیم أساسیة في االستخدام تكنولوجیا المعلومات .1

واالتصاالت في تعلیم اللغة العربیة
معرفة أنواع الوسائل التي استخدماھا في التعلیم.2
ذه في الفعالیة التعلیماختیار أنواع وسائل.3 ٰ .عملیةھ
استخدام الوسائل عنمستعیب.4

المبنیة على أجھزة " األشیاء"تألف تكنولوجیا المعلومات من كافة 
الحاسوب التي تمكننا من تسجیل، نقل، أو الحصول على النتائج من 

:تتضمن تكنولوجیا المعلومات. المعلومات
o في ذلك مكوناتھا، مثل األقراص بما (أجھزة الحاسوب

).والشاشات
oالبرامج التي تعمل علیھا.
o ھذه األجھزة معا" تتحدث"الشبكات التي من خاللھا
o ھذه األجھزة من اإلصابة ) أحیانا(األمن الذي یمنع

بفیروس، أو یتأكد من أن األشخاص المخولین فقط یحظون 
.بحریة الوصول إلى المعلومات التي تعود إلیھم

oد تطورت أجھزة الحاسوب كثیرا على مدى السنین، لق
وھكذا فإن تكنولوجیا المعلومات في یومنا ھذا تتضمن 

كتكنولوجیا "الكثیر من األشیاء التي ربما لم یصفھا الناس 
.عاما١٨أو 1٥قبل " معلومات

:نظرا إلى نتائج معالجة ھھذه وسائل فتنقسم إلى ثالثة 
ج التكنولوجیانتائكة یوسائل االعالم الطباع)1
النتائج البصریة تكنولوجیا وسائل اإلعالم السمعیة،)2
وسائل االعالم تكنولوجیا الطباعة جنبا إلى جنب مع )3

وتنقسم الثالث إلى قسمین، . نتائج تكنولوجیا الكمبیوتر
:وھو
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، النوع من الوسائل التي تنتج )Auditif(السمعیة .)أ
الشریط ، مزیاع: الصوت دون الصور مثل

، وتسجیل الصوت )نماذج أوائل(لبس ، المسجل
.وغیرھاMP3صیغة 

وسائل : )Audio Visual(سمعیة البصریة.)ب
اإلعالم التي لدیھا عناصر الصوت والصور في 

تنقسم السمعیة والبصریة إلى قسمین، و.وقت واحد
:وھما

السمعیة ، األصلیةالسمعیة والبصریة.أ
.والبصریةحیثولدتمن نفس المصدر

نوع ، ھو الصناعیةوالبصریة نجسالسمعیة .ب
شكل صوت وال یأتي في بمن وسائل اإلعالم 

الصورة من مصدر واحد، مثل إطار الفیلم، 
أالذي  ِ أو أو تسجیل الشریط ه الصوت من أنش
في حین أن الصورة تأتي من جھاز و، غیرھا

.عرض الشرائح
:وتنقسم الوسائل الحاسوبیة إلى عدة أشكال، وھي

استخدام شبكة اإلنترنت للحصول وھي باإلنترنت، التعلیم عبر )1(
در لعرضھا على الطالب اعلى البیانات والمعلومات أومص

.مباشرة
multimedia interactive)(الوسائط المتعددةCDالتفاعلیة )2(

CD مثل تشغیل ،CD وقتفي تن المباشرتینیالمزالذي فقد من
ة والوسائط واحد، التي ھي قادرة على انتاج العناصر التفاعلی

التي تشمل كامل الصوت، والرسوم المتحركة، والفیدیو، النص 
الوسائط المتعددة، driilوالرسومات، مع نماذج مثل نماذج 

.والبرامج التعلیمیة نموذج، والنماذج نماذج المحاكاة واأللعاب
برنامج لالتعلیم عبر الفیدیو، ھو شكل من أشكال وسائل اإلعالم )3(

التعلیمي التفاعلي، وتوجیھ الطالب إلى فھم المواد من خالل 
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لكالم والحركة والنمط في اممارسة تفاعلي ھمیمكن. التصور
.المناسب التي یجري تدریسھا في شریط الفیدیو

عروض الوسائط المتعددة والمستخدمة لوصف المواد التي ھي )4(
.النظریة

أداة أو وسیلة إذن فالوسائل تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت 
، التلفزیون )مسجل الصوت(م التي تتضمن تسجیل صوتي یللتعل

التعلیمي القائم على وسائل اإلعالم، الوسائل التعلیمیة التي تعتمد على 
:اآلتیة نواعاألواستخدام ھذه الوسائل مشتمال على.الكمبیوتر

، مثل مسجالت )مسجل الصوت(وسائل مسجل صوت ال)1
السمعیة وسائل اإلعالم، واإلذاعة، MP3كاسیت، مشغل 

.وغیرھا) وجھاز تسجیل صوتي(والھاتف 
من جمیع أنواع على وتشتمل التلفزیون، وسائل التعلیم عبر )2

عبروسائل تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت التي تستخدم ال
، VCDالتلفزیون، وترتبط كل من الصوت والصور، مثل 

.لى التلفزیونإمسجالت الفیدیو وما شابھ ذلك و
جمیع وھي تشتمل على وسائل االعالم التعلم عبر الكمبیوتر، )3

تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت التي تنطوي الوسائل الأنواع 
،(PC)على عناصر المحوسبة التي تشمل أجھزة الكمبیوتر

لجوال ا، )tablet(، لوحة)laptop(أجھزة الكمبیوتر المحمول
مثَلالعرض) مع االنطباعات السمعیة والبصریة(

مثل الموسیقى أو (Adio MP3، المشاھدات (slide)فیدیو
.، وبثت الشرائح اآلخرین)المحادثة

م یتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت والھدف في تعلوسائلامزای
العربیة

ّ استخدام الوسائط المتعددة في التدریس، وخاصة تعلیم اللغة،  إن
وتطبق في شكل التعلم اإللكتروني الذي ھو في نھایة المطاف الكتاب 
اإللكتروني، والتي إذا جمعت في أعداد كبیرة لتكون المكتبة اإللكترونیة 
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ى تتوقع تأثیرا إیجابیا علالتعلیماستخدام وسائل اف.أو المكتبة الرقمیة
:تعلیم اللغة العربیة على النحو التالي

.توفیر جاذبیتھا الخاصة، والخبرة في إشعار المادیة. )1
إحضار شعورا جدیدة لممارسة، وحفظھ، وتكرار المواد التي )2

.یجري تدریسھا
تبسیط وتسریع الطالب في فھم المادة)3
لم یعد یعتبر تعلم اللغة العربیة مادة كالسیكیة مع الطرق )4

.التقلیدیة
تحسین وتوجیھ اھتمام الطالب، مما تسبب الدافع والمصلحة )5

.في التعلم
التغلب على القیود المفروضة على الحواس والمكان والزمان)6
توفیر الخبرات التي ال یفّرھا الطالب الحصول علیھا )7

.بواسطة وسائل أخرى

اسبكة اإلنترنیت وفوائدھ

:منھاخدمة برامج متنوعة ومن فوائد اإلنترنیت المشھورة ھی

أو ) بروتوكول نقل البرید البسیط(خدمات البرید الیكترونیكي .أ
(SMTP : Simple Mail TransfertProtocol( ، وخدمة إرسال

. كل رسالة یتم إرسالھا من نظام إلى آخر. واستقبال الرسائل
وراء الكوالیس، ویضمن خدمة البرید التي یتم إرسالھا 

الكامل في العنوان الصحیحالرسائل وردت في 
أي )فرطبروتوكول نقاللنصHTTP) Telnet:خدمة.ب

صال ت في االتّ یالخدمات التي تعطي میزة للمستخدم االنترن
.نظام یقع في مكان بعید

بروتوكول نقل (,FTP(File Transfert Protocol)الخدمات .ج
، والتي ھي الخدمة التي تتیح الفرصة لمستخدمي )الملفات

وكما ھو معروف . لنقل الملفات من نظام إلى آخراإلنترنت 
.ھذه العملیة كما تحمیلھ
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Pelayanan(الخادم/عمیلخدمة.د client/server( ، النظام أي
الصفحات ، غوفر:على سبیل المثال.الذییدعمھبرنامجالخادم

.الخ، الصفحات الصفراء، البیضاء

الخاتمة
في وأثرھا اإللیكترونيوسائل التعلیم عن أھمیة بعد أن عرفن 

فاضل على لدى الطالب، فینبغي الذكرقدرة وتنمیة االھتمام والرغبة 
المدخل القائم على و، أال وھخل المذكورةاأحد المدق العلم أن یطبّ 

أفضل من التكنولوجیانت الوسائل ومن خاللھا كا.الوسائل االعالم
.ھذا العصر الحدیثفي الوسائل

المراجع

، دار نھضة مصر، الزیات، احمد حسین ،
).دت(القاھرة

سلسلة عالم جمعة سید یوسف، 
.م١٩٩٠، )١٤٥(المعرفة، عدد 

، الموجھ الفني لمدرس اللغة العربیة، دار المعارف، إبراھیم، عبد العالم
.م١٩٧٣مصر، 

ص معروف، نیف محمد،  ئ ا ص . م١٩٩٨، خ

Finch dan Crunkilton dalam E. Mulyasa.. Kurikulum Berbasis

Kompetensi. Cetakan Ketiga. Bandung: PT Remaja
Rosdakarya. 2003
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